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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ฝกบัวอาบน้ํา
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ ครอบคลุมฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิง่ แวดลอม : การประหยัดน้ํา ไดแก
1.1.1 ฝกบัวอาบน้ําสายออน ที่ใหปริมาตรน้ําไหลผานไดไมเกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที และไมนอยกวา 0.50
ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
1.1.2 ฝกบัวอาบน้ํากานแข็ง ที่ใหปริมาตรน้ําไหลผานไดไมเกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาที และไมนอ ยกวา 0.50 ลิตร
ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
ฝกบัวอาบน้ําประหยัดน้ํา ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ฝกบัว” หมายถึง อุปกรณเพื่อกระจายน้ําให
เปนฝอยที่ตองใชรวมกับกอกน้ําสําหรับอางอาบน้ํา กอกน้ําสําหรับฝกบัวอาบน้ํา หรือเครื่องทําน้ํารอนไฟฟา
น้ําผานรอนทันที (instantaneous water heater)
ฝกบัวสายออน (hand shower) หมายถึง ฝกบัวที่แขวนไวกับผนังใชถืออาบน้ําไดประกอบดวยหัวฝกบัว
และสายออน หัวฝกบัวอาจปรับปริมาตรน้ําหรือมีทเี่ ปดปดน้ําดวยก็ได
ฝกบัวกานแข็ง (showerhead หรือ fixed shower) หมายถึง ฝกบัวทีต่ ดิ ตัง้ ไวคงทีก่ บั ผนัง หรือเพดาน ประกอบ
ดวยหัวฝกบัวและกานฝกบัว หัวฝกบัวอาจปรับมุม หรือปรับปริมาตรน้ําหรือมีทเี่ ปดปดน้ําดวยก็ได
ที่เปดปดน้ํา หมายถึง กลไกสวนหนึ่งของหัวฝกบัว ทําหนาที่ปดหรือเปดน้ําใหไหลผานหัวฝกบัว การเปดน้ํา
ใหไหลผานหัวฝกบัวตองเปดน้ําออกไดอยางตอเนือ่ งและเปดคางได
ระดับการปรับปริมาตรน้าํ หมายถึง จํานวนตําแหนงการปรับปริมาตรน้าํ ของหัวฝกบัว เชน ฝกบัวทีป่ รับปริมาตร
น้ําได 3 ตําแหนง เรียกวา “ฝกบัว 3 ระดับ” สวนฝกบัวที่ปรับปริมาตรน้ําไมได เรียกวา “ฝกบัว 1 ระดับ”

-1-

มอก. 2066-2552

3. แบบ
3.1 ฝกบัวแบงออกเปน 2 แบบ คือ
3.1.1 แบบสายออน
3.1.2 แบบกานแข็ง

4. ขนาด
4.1 ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว
4.1.1 แบบสายออน
4.1.1.1 หัวฝกบัว
ตองมีขนาดระบุเกลียว G1/2A หรือ G1/2B หรือ R1/2
4.1.1.2 หัวตอสายฝกบัว
หัวตอสายฝกบัวดานทอน้ํา และหัวตอสายฝกบัวดานหัวฝกบัว ตองมีขนาดระบุเกลียว G1/2 หรือ
Rc1/2 หรือ Rp1/2
ในกรณีทที่ ําดวยพลาสติก ตองมีความยาวเกลียวไมนอยกวา 10.0 มิลลิเมตร
ในกรณีทที่ ําดวยโลหะ ตองมีความยาวเกลียวไมนอยกวา 7.5 มิลลิเมตร
4.1.2 แบบกานแข็ง
กานฝกบัวดานตอกับทอน้ําตองมีขนาดระบุเกลียว R1/2 และตองมีความยาวเกลียวไมนอยกวา 10.0
มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.1
หมายเหตุ 1. G1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวในแบบเกลียวขนานตาม ISO 228-1
2. G1/2A หมายถึ ง ขนาดระบุเกลียวนอกแบบเกลี ยวขนานเกณฑความคลาดเคลื่ อนชั้น A ตาม
ISO 228-1
3. G1/2B หมายถึ ง ขนาดระบุ เกลี ยวนอกแบบเกลียวขนานเกณฑความคลาดเคลื่อนชั้ น B ตาม
ISO 228-1
4. R1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกแบบเกลียวเรียวตาม ISO 7-1
5. Rc1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวในแบบเกลียวเรียวตาม ISO 7-1
6. Rp1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวในแบบเกลียวขนานตาม ISO 7-1

4.2 ความยาวสายฝกบัว
สายฝกบัวตองมีความยาวไมนอยกวา 1 200 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.2
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5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 การรัว่ ซึม
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.4 แลวบริเวณหัวตอสายฝกบัวหรือบริเวณกานฝกบัวทีต่ อกับหัวฝกบัวตองไมรั่วซึม
5.2 ปริมาตรน้าํ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว
5.2.1 ฝกบัวสายออนตองใหปริมาตรน้ําไมเกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที ไมนอยกวา 0.50 ลิตร ใน 1 นาที
และปริมาตรน้ําแตละคาตองแตกตางกันไมเกิน  0.50 ลิตร
5.2.2 ฝกบัวกานแข็ง ตองใหปริมาตรน้ําไมเกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาที ไมนอยกวา 0.50 ลิตร ใน 1 นาที
และปริมาตรน้ําแตละคาตองแตกตางกันไมเกิน  0.50 ลิตร
5.3 ความทนการหมุนของหัวฝกบัวแบบกานแข็งเฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได (swivel)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.6 เปนจํานวน 10 000 รอบ แลว ฝกบัวตองใชงานไดและไมรั่วซึม

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุฝก บัวหรือหัวฝกบัวในกลองหรือภาชนะบรรจุที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการขนสงกับการเก็บรักษา

7. เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ที่ฝกบัวทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
ติดแนนหรือถาวร
(1) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.2 ทีภ่ าชนะบรรจุฝก บัวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงา ย
ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) แบบ แบบรุน และรหัสรุน
(3) ปเดือน ที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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9. การทดสอบ
9.1 การทดสอบรับรองเฉพาะแบบ
เพือ่ ทดสอบวาผลิตภัณฑเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบตอไปนี้
(1) ขนาด
(2) การรัว่ ซึม
(3) ปริมาตรน้าํ
(4) ความทนการหมุนของหัวฝกบัวแบบกานแข็งเฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได
9.2 การทดสอบรับรอง
เพือ่ ทดสอบวาผลิตภัณฑมคี ณ
ุ ภาพตามทีก่ ําหนดและยังคงเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบ
ตามขอ 9.1 ยกเวนความทนการหมุนของหัวฝกบัวแบบกานแข็งเฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได
9.3 ขนาด
9.3.1 ขนาดระบุเกลียวและความยาวเกลียว
9.3.1.1 ขนาดระบุเกลียว
ใหวดั ดวยเครือ่ งตรวจมิตเิ กลียว G1/2, G1/2A, G1/2B, R1/2, Rc1/2 หรือ Rp1/2 แลวแตกรณีี
โดยใหใชเครื่องตรวจมิติเกลียว PF1/2 หรือ PT1/2 ได
หมายเหตุ 1. PF1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกหรือเกลียวในแบบเกลียวขนาน ตาม JIS B 0202
2. PT1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกหรือเกลียวในแบบเกลียวเรียว ตาม JIS B 0203

9.3.1.2 ความยาวเกลียว
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร วัดมิติเกลียวอยางนอย 2 แหง แลวรายงานผล
แตละคา
9.3.2 ความยาวสายฝกบัว
ใหใชเครื่องวั ดที่มีความยาวไมนอยกว าความยาวของสายฝกบัว และวัดไดละเอี ยดถึง 1 มิลลิเมตร
วัดความยาวของสายฝกบัวในแนวเสนตรง (รวมความยาวของหัวตอทัง้ สองดาน)
9.4 การรัว่ ซึม
9.4.1 เครื่องมือ
9.4.1.1 ฝกบัวไมมีที่เปดปดน้ํา ใหใชเครื่องทดสอบที่อัดน้ําใหมีความดันไดไมนอยกวา 0.30 เมกะพาสคัล
และอานคาไดละเอียดถึง 0.02 เมกะพาสคัล
9.4.1.2 ฝกบัวมีที่เปดปดน้ํา ใหใชเครื่องทดสอบที่อัดน้ําใหมีความดันไดไมนอยกวา 1.0 เมกะพาสคัล
และอานคาไดละเอียดถึง 0.05 เมกะพาสคัล
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9.4.2 วิธที ดสอบ
9.4.2.1 ฝกบัวไมมที เี่ ปดปดน้ํา
ใหประกอบฝกบัวเขากับเครือ่ งทดสอบตามขอ 9.4.1.1 แลวจายน้าํ ใหไหลผานฝกบัว โดยเพิม่ ความดัน
อยางสม่ําเสมอจนความดันเปน 0.30 เมกะพาสคัล คงคาความดันนี้ไวเปนเวลาอยางนอย 1 นาที
ตรวจพินจิ ฝกบัวขณะทดสอบ
9.4.2.2 ฝกบัวมีทเี่ ปดปดน้ํา
ใหประกอบฝกบัวเขากับเครื่องทดสอบตามขอ 9.4.1.2 โดยใหที่เปดปดน้ําอยูในตําแหนงปดสุด
แลวจายน้ําใหไหลผานฝกบัว โดยเพิ่มความดันอยางสม่ําเสมอจนความดันเปน 1.0 เมกะพาสคัล
คงคาความดันนีไ้ วเปนเวลาอยางนอย 1 นาที ตรวจพินจิ ฝกบัวขณะทดสอบ
9.5 ปริมาตรน้าํ
9.5.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
9.5.1.1 เครือ่ งทดสอบ
เครือ่ งทดสอบทีอ่ ดั น้าํ ใหมคี วามดันไดไมนอ ยกวา 0.10 เมกะพาสคัล และอานคาไดละเอียดถึง 0.01
เมกะพาสคัล และใน 1 นาที จายน้ําไดไมนอยกวา 14.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
9.5.1.2 ภาชนะตวงทีม่ ขี ดี บอกปริมาตร
9.5.1.3 นาฬิกาจับเวลา
9.5.2 การเตรียมการทดสอบ
9.5.2.1 สมรรถนะของเครื่องทดสอบ
(1) จายน้ําใหไหลผานเครือ่ งทดสอบ ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
(2) ใชภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้าํ พรอมทัง้ เริม่ จับเวลา 1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหาปริมาตร
น้ําความดันทดสอบคลาดเคลือ่ นไดไมเกิน  0.01 เมกะพาสคัล
(3) อานปริมาตรน้ําในภาชนะตวง ปริมาตรน้ําตองไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร
บันทึกคาทีอ่ า นได
หมายเหตุ 1. ใหใชเครื่ องทดสอบแบบหาอัตราการไหลของปริมาตรน้ําได แต ตองมีสมรรถนะที่ ให
ปริมาตรน้ําไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
2. กรณีที่สมรรถนะของเครื่องทดสอบใหปริมาตรน้ําเกิน 18.0 ลิตร ใน 1นาที ที่ความดัน
0.1 เมกะพาสคั ล ให ใชทดสอบได เมื่ อเครื่ องทดสอบนั้ นได รั บการสอบเทียบหรื อ
ห องปฏิบั ติ การทดสอบของโรงงานเปนหองปฏิบตั กิ ารทีไ่ ดรบั การรับรองความสามารถตาม
มอก. 17025 แลว

9.5.2.2 การปรับตําแหนงทีป่ ริมาตรน้ําไหลผานต่าํ สุดและสูงสุด (เฉพาะฝกบัวทีป่ รับปริมาตรน้ําได)
(1) ใหประกอบฝกบัวเขากับเครือ่ งทดสอบ พรอมปรับหัวฝกบัวใหอยูใ นตําแหนงใดตําแหนงหนึง่
ทําเครือ่ งหมายไว และเปดที่เปดปดน้ําใหสุด (ถามี)

-5-

มอก. 2066-2552
(2) จายน้ําใหไหลผานฝกบัวโดยเพิม่ ความดันอยางสม่ําเสมอจนความดันเปน 0.10 เมกะพาสคัล
คงคาความดันนีไ้ ว ใชภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้าํ พรอมทัง้ เริม่ จับเวลา 1 นาที ในขณะจับเวลา
ทดสอบหาปริมาตรน้ําความดันทดสอบคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  0.01 เมกะพาสคัล บันทึก
คาทีอ่ า นได
(3) ปฏิบตั ซิ า้ํ จนครบทุกตําแหนงทีป่ รับปริมาตรน้าํ ได บันทึกคาทีอ่ า นได
9.5.3 วิธที ดสอบ
9.5.3.1 เปดทีเ่ ปดปดน้ําใหสดุ (ถามี) ปรับหัวฝกบัวใหอยูใ นตําแหนงทีน่ ้ําไหลผานไดสูงสุดตามขอ 9.5.2.2
(ฝกบัวทีป่ รับปริมาตรน้าํ ได)
9.5.3.2 ใหประกอบฝกบัวเขากับเครื่องทดสอบ จายน้ําใหไหลผานฝกบัวดวยสมรรถนะของเครื่องทดสอบ
ตามขอ 9.5.2.1 เพิม่ ความดันอยางสม่าํ เสมอจนความดันเปน 0.10 เมกะพาสคัล คงคาความดันนีไ้ ว
ใชภาชนะตวงรองรับปริมาตรน้ําพรอมทัง้ เริม่ จับเวลา 1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหาปริมาตรน้ํา
ความดันทดสอบคลาดเคลือ่ นไดไมเกิน  0.01 เมกะพาสคัล
9.5.3.3 บันทึกปริมาตรน้ําในภาชนะตวง แลวหาปริมาตรน้ําซ้ําอีก 2 ครั้ง ทุกคาที่ไดตองแตกตางกันไมเกิน
 0.50 ลิตร หากคาใดแตกตางกันเกินกวาทีก่ ําหนด ใหทดสอบซ้ําโดยเริม
่ ตนตามขอ 9.5.3.1 และ
ขอ 9.5.3.2 ทั้งหมดอีกไมเกิน 2 รอบ หรือ 6 ครั้ง
9.5.4 การรายงานผล
9.5.4.1 ใหรายงานปริมาตรน้ําในตําแหนงต่ําสุดใน 1 นาที ตามขอ 9.5.2.2 เปนลิตร
9.5.4.2 ใหรายงานสมรรถนะของเครื่องทดสอบใน 1 นาที ตามขอ 9.5.3.2 เปนลิตร
9.5.4.3 ใหรายงานปริมาตรน้ําทั้ง 3 คา ใน 1 นาที ตามขอ 9.5.3.3 เปนลิตร
9.6 ความทนการหมุนของหัวฝกบัวแบบกานแข็งเฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได
9.6.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
9.6.1.1 เครื่องทดสอบตามขอ 9.4.1 หรือขอ 9.5.1.1
9.6.1.2 เครื่องมือที่ทําใหหัวฝกบัวหรือกานฝกบัวเคลื่อนที่หรือหมุนไดอยางตอเนื่อง โดยแตละรอบของ
การเคลื่อนที่หรือการหมุนตองมีระยะทางการเคลื่อนทีห่ รือรัศมีของการหมุนไมนอยกวารอยละ 80
ของระยะทางการเคลือ่ นทีห่ รือรัศมีของการหมุน และตองหยุดอยูใ นตําแหนงเริม่ ตนของการเคลือ่ นที่
หรือการหมุนไดประมาณ 1 วินาที
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9.6.2 วิธที ดสอบ
9.6.2.1 ปรับหัวฝกบัวและกานฝกบัวใหยึดแนนเขาดวยกันตามความเหมาะสมในลักษณะของการใชงาน
แลวนําไปประกอบเขากับเครือ่ งมือและอุปกรณตามขอ 9.6.1
9.6.2.2 จายน้ําทีอ่ ุณหภูมิหอ งใหไหลผานฝกบัวทีค่ วามดัน 0.10 เมกะพาสคัล หมุนหัวฝกบัวหรือกานฝกบัว
เปนจํานวน 10 000 รอบ
9.6.2.3 นําฝกบัวไปทดสอบการรัว่ ซึมตามขอ 9.4 และตรวจพินจิ ฝกบัวขณะทดสอบ
หมายเหตุ 1. กานฝกบัวแบบก านตรงใชแทนกานฝกบัวตัวอยางไดในขณะทดสอบ
2. ในกรณีที่เครื่องมือตามขอ 9.6.1.2 ไมสามารถหยุดอยูในตําแหนงเริ่มตนของการเคลื่อนที่
หรือการหมุนไดใน 1 วินาที ใหทดสอบตอเนื่องได แตตองมีความเร็วรอบในการทดสอบใน
1นาที ระหวาง 20 รอบ กับ 30 รอบ
3. ทิศทางการหมุนของหัวฝกบัวหรือกานฝกบัวตองเปนทิศทางเดียวกันกับลักษณะของเกลียว
ที่ตอระหวางหัวฝกบัวและกานฝกบัว (เกลียวขวาหมุนขวา หรือเกลียวซายหมุนซาย)
4. กอนการทดสอบการรั่วซึมตามขอ 9.4 ใหปรับหัวฝกบัวและกานฝกบัวใหยึดแนนเขาดวยกัน
ไดในลักษณะแบบเดียวกันกับการปรับตามขอ 9.6.2.1

-7-

มอก. 2066-2552

ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ก.1 รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ฝกบัวแบบ และแบบรุน และรหัสรุน เดียวกัน ทีท่ าํ หรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.1.1 แบบรุ น หมายถึ ง ฝ กบั วแบบเดี ย วกั น มี ระดั บการปรั บปริ มาตรน้ํ า กลไกการปรั บปริ มาตรน้ํ า
และกลไกการปรับมุมของหัวฝกบัวแบบกานแข็ง (ถามี) อยางเดียวกันตามทีอ่ อกแบบไว
ก.1.2 รหัสรุน หมายถึง ฝกบัวแบบรุนเดียวกัน มีรูปรางของตัวเรือน หัวฝกบัว สายฝกบัวหรือกานฝกบัว
อยางเดียวกันตามทีอ่ อกแบบไว
ก.2 การชั กตั ว อย างและการยอมรั บให เ ป น ไปตามแผนการชั กตั ว อย างที่ กําหนดต อไปนี้ หรื ออาจใช แผน
การชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบขนาด และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ชักตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกันตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4. และขอ 7. ในแตละรายการตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับ
ทีก่ ําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาฝกบัวรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาดและเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1.1)
ขนาดรุน
หนวย
ไมเกิน 3 200
3 201 ถึง 10 000
เกิน 10 000 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวย
2
8
13
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ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการรัว่ ซึม ปริมาตรน้าํ และความทนการหมุนของหัวฝกบัว
แบบกานแข็งเฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได
ก.2.2.1 ชักตัวอยางโดยวิธสี ุมจากรุน เดียวกัน หรือจากตัวอยางที่ผา นการทดสอบตามขอ ก.2.1 แลว จํานวน
2 หนวย นําไปทดสอบ ดังนี้
(1) กรณีเปนฝกบัวสายออน ทดสอบการรัว่ ซึมและปริมาตรน้ํา
(2) กรณีเปนฝกบัวกานแข็ง ทดสอบการรั่วซึม ปริมาตรน้ํา และความทนการหมุนของหัวฝกบัว
แบบกานแข็งเฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 และขอ 5.2 หรือขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 ทุกรายการ
จึงจะถือวาฝกบัวรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางฝกบัวตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 จึงจะถือวาฝกบัวรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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